Kundmyndighet hos
Statens servicecenter
Som kundmyndighet får du tillgång
till våra gemensamma bastjänster:

 Vår servicedesk är öppen alla
vardagar kl. 8:00– 16:30.

 Vår internkontroll, kvalitetssäkring och ständig utveckling
och förbättring av tjänsterna.

Schema- och bemanningsplanering är en tilläggstjänst
inom lönerelaterade tjänster. Tjänsten syftar till att
säkerställa att ni kan planera och rapportera arbetstid för
verksamheter där oregelbundna arbetstider eller skiftgång
tillämpas.
Tjänsten omfattar tillgång till systemstöd BeSched för att stödja
schemaläggning, bemanningsplanering, avvikelsehantering samt
vakansförmedling för att hantera personalresurser för både fast
poolpersonal och timanställda med hänsyn taget till kompetens.
Systemet fungerar som ett hjälpmedel vid planering och fördelning
av befintliga resurser. I systemet kan olika typer av scheman med
arbetstider skapas.
Bemanningsbehovet kan skapas för en viss kategori av yrkesgrupp
eller för egenskap som en yrkesgrupp innehar. Om bemanningsbehovet inte uppfylls visas det i systemet. Chef eller annan behörig
person, alternativt medarbetaren själv, rapporterar in förändringar
av arbetstid, frånvaro och övertid. Systemet utvärderar ersättning
för obekväm arbetstid, jour och övertid utifrån uppsatt
arbetstidsregelverk. Överföring av schemaposter samt attesterade
transaktioner sker till lönesystemet utifrån tidsplan.
I tjänsten ingår basuppsättning av grunddata utifrån det centrala
villkorsavtalet. Vid anslutning till Statens servicecenter anpassas
grunddata. Vi sätter upp myndighetens lokala avtal för oregelbunden arbetstid. Vi ansvarar fortlöpande för systemunderhåll och
uppdateringar av centrala avtal samt myndighetens lokala avtal.

Våra tjänster utvecklas i dialog
med myndigheter och företag för
att säkerställa relevans och
stordriftsfördelar för hela
statsförvaltningen.
Våra tjänster är indelade i
bastjänster som är lika för alla
kundmyndigheter. Vi erbjuder
också tilläggs– respektive
specialtjänster samt konsulttjänster
som utformas efter behov.
Som kundmyndighet får du som
regel tillgång till produktionssystemen vi använder för vår
tjänsteleverans.
Som kundmyndighet betalar du en
avgift som baseras på de tjänster
du köper. Avgiften bestäms årligen
och följs upp löpande så att rätt
avgift debiteras i förhållande till
aktuella volymer.
Tillsammans arbetar vi efter en
samverkansmodell som är
gemensam för alla
kundmyndigheter.

Vill du veta mer?
Besök www.statenssc.se eller
ring 0771-456 000.

www.statenssc.se
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